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บทคัดย่อ
งานวิจ ยั นี้ ผู้ว ิจยั มีว ตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีส่ งผลการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ของประชากรจังหวัดสงขลา 2) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ ในช่วง
วิกฤติโควิด 19 ของประชากรจังหวัดสงขลา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูบ้ ริโภคทีใ่ ห้ความคิดเห็นต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านกระบวนการ ด้านการนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล อยู่
ในระดับมาก ตามล าดับ 2) ผู้บริโภคที่ให้ความคิดเห็นต่ อปั จจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรูป้ ั ญหา ด้านการประเมินผลทางเลือก ด้านการตัดสินใจ
ซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุ ด ด้านแสวงหาข้อมูล ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ อยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนส่งผลต่ อการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์
ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ของประชากรจังหวัดสงขลาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
2) ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ พบว่า ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติ โควิด 19 ของ
ประชากรจังหวัดสงขลา
คาสาคัญ : ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด; การตัดสินใจซือ้ ; ผูบ้ ริโภค
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ABSTRACT
This study subjects 1) to study demographic factors that affect online media
purchase decisions during the Covid 19 crisis of Songkhla's population 2) to study
marketing factors that affect online media purchase decisions during the Covid 19 crisis of
Songkhla's population.
The research found that 1) consumers who commented on marketing factors
considered individually, 2) consumers who commented on distribution channels, process
areas, physical characteristics presentation areas were the most, product areas, price
areas, and individual areas, respectively, 2) consumers who commented on purchasing
decision factors considered individually. BW: Problem awareness, alternative evaluation,
purchasing decision-making, and information-seeking, post-purchase behavioral aspects.
be on a large scale, in order.
As a result of the hypothesis test, it was found that 1) demographic characteristics
consist of: Gender, age, education level, occupation, and average monthly income affect
the decision to buy clothes through online media during the Covid 19 crisis of Songkhla
province population differ statistically significantly at 0.05. 2) Marketing mix factors It was
found that productivity, price, distribution channel, marketing promotion, HR, physical
characteristics presentation, process, HR, productivity, and physical character presentation
affected the decision to buy clothes online during the crisis, Covid 19 of Songkhla's
population.
Keywords: Marketing mix factors; Purchase decision; Consumer
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การระบาดของโรคโควิด 19 ไม่ใ ช่ แค่ ว ิก ฤตการณ์ ด้า นสาธารณสุ ขของโลก
เท่านัน้ แต่ยงั สร้างความเสียหายมหาศาลในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็ นภาคธุรกิจ ภาครัฐ หรือ
ส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ อาจต้องใช้เวลาอีกหลายปี กว่าจะฟื้ นตัว
กลับมาได้ โรคระบาดทีเ่ กิดขึน้ ไม่ใช่แค่ภยั คุกคามชีวติ และสุขภาพประชากรโลกเท่านัน้ แต่ยงั ได้
สร้างความเสียหายอย่างใหญ่ หลวงต่อ เศรษฐกิจโลกเพราะการใช้มาตรการควบคุมโรค เช่น
การลดการเดินทางการเข้าออกพืน้ ที่ การปิ ดสนามบิน การเว้นระยะห่างทางสังคม และการล็อก
ดาวน์ในประเทศต่างๆ ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อธุรกิจหลายภาคส่วน มีผลกระทบไป
ถึงการชะงักของเศรษฐกิจการค้า การทางานผลิต อุ ตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุ ต สาหกรรม
ต่อเนื่อง โรงแรม ร้านอาหาร รวมไปถึงการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนห้างร้านค้าปลีก
ต่างๆ (บีบซี ไี ทย, 2563)
จากการเกิดขึน้ ของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ประชากรทัวโลกรวมถึ
่
งประเทศไทยต้องปรับ
พฤติกรรมและวิถชี วี ติ ด้วยการทางานและใช้ชวี ติ อยูใ่ นบ้านเป็ นเวลายาวนาน โดยมีกจิ กรรมผ่าน
บริการโทรคมนาคมและปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจทิ ลั มากขึน้ ทัง้ การประชุมออนไลน์ การทางาน การ
เรียน การจับจ่ายใช้สอยและการทาธุรกรรมในชีวติ ประจาวัน (กรมสุขภาพจิต, 2563) บทบาทของ
เทคโนโลยีมอี ิทธิพ ลต่อ พลเมืองและกระตุ้นให้เกิดการการปรับตัว ครัง้ ใหญ่ ของทุกภาคส่ ว น
ผลักดันให้พลเมืองเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจทิ ลั อย่างเร็ว จนกลายเป็ นสิง่ ที่เรียกว่าวิถีปรกติใหม่
(New Normal)
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ทส่ี ่งผลการตัดสินใจซือ้ เสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์
ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ของประชากรจังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ เสื้อผ้าผ่านสื่อ
ออนไลน์ ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ของประชากรจังหวัดสงขลา
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกัน ส่งผลต่ อ การตัดสินใจซื้อ เสื้อ ผ้าผ่ านสื่อ
ออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ของประชากรจังหวัดสงขลาแตกต่างกัน
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2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ส่ งผลต่ อการตัดสินใจซื้อ เสื้อ ผ้าผ่านสื่อ ออนไลน์
ในช่วงวิกฤติ โควิด 19 ของประชากรจังหวัดสงขลา
ขอบเขตงานวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ของประชากรจังหวัดสงขลา
ประชากรทีศ่ กึ ษาเป็ นผูบ้ ริโภคซึง่ อาศัยอยูใ่ นจังหวัดสงขลา
2. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั เริม่ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
3. ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดจานวน 7 ด้าน
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ของประชากร
จังหวัดสงขลา
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมการตลาด ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2552,
หน้า 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้
ซึง่ บริษทั ใช้รว่ มกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่ กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานทีจ่ ดั จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ
และด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ , ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร
เสรีรตั น์ (2552, หน้า 32-34) ได้กล่าวว่า ขัน้ ตอนในการตัดสินใจซือ้ (Buying decision process)
ผูบ้ ริโภคจะผ่านกระบวนการ 5 ขัน้ ตอน คือ การรับรูป้ ั ญหา (Problem Recognition) การค้นหา
ข้อมูล (Information Search) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การตัดสินใจ
ซือ้ (Purchase Decision) และพฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Post-Purchase Behavior)
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ ไ ด้แ ก่ ประชากรที่อ าศัย อยู่ใ นจัง หวัด สงขลา ซึ่ง มี
ประสบการณ์การสังซื
่ ้อ เสื้อผ้าผ่ านสื่อออนไลน์ กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจยั เนื่องจากผู้วจิ ยั
ไม่ทราบจานวนที่แ น่ นอนของกลุ่ มผู้สงซื
ั ่ ้อ เสื้อ ผ้าผ่ านสื่อ ออนไลน์ ดังนัน้ ผู้ว ิจ ยั จึงใช้ว ิธ ีก าร
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สูตร
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กาหนดขนาดตัวอย่างของ สูตร W.G. Cochran (1953) ได้เป็ นจานวน 400 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็ นการสารวจ
แบบออนไลน์ (Online Survey) โดยใช้ Google Documents แหล่งรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ทาง
สถิตโิ ดยใช้โปรแกรม วิเคราะห์สถิตสิ าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิตวิ เิ คราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
สาหรับทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิ จยั
กลุ่ ม ตัว อย่ า งผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จ านวน 241 คน มีอ ายุ 31-40 ปี
จานวน 176 คน มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จานวน 305 คน มีอาชีพรับราชการ จานวน 134
คน มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จานวน 184 คน
ระดับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ด้านผลิตภัณฑ์ม ี
ค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับมาก โดยแยกย่อยแต่ล ะข้อ ที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เสื้อ ผ้าในสื่อ
ออนไลน์มคี วามหลากหลาย มีค่าเฉลีย่ 4.42 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ระดับการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ด้านราคา มีค่าเฉลีย่
4.18 อยูใ่ นระดับมาก โดยแยกย่อยแต่ละข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ ราคาสินค้าถูกกว่าช่องทาง
จาหน่ายอื่น ๆ มีค่าเฉลีย่ 4.24 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ระดับการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย มีค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าได้รวดเร็ว มีค่าเฉลีย่ 4.36 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ระดับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉลีย่ 4.16 อยู่ในระดับมาก โดยแยกย่อยแต่ละข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ มีการ
ส่งเสริมการขายทีน่ ่ าสนใจ เช่น การให้ส่วนลดเงินสด การจัดส่งสินค้าฟรี เป็ นต้น มีค่าเฉลีย่ 4.32
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ระดับการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ด้านบุคคล มีค่าเฉลีย่
4.15 อยู่ในระดับมาก โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากทีส่ ุด คือ ผูข้ ายมีมนุ ษยสัมพันธ์ และ
มีมารยาทดี มีค่าเฉลีย่ 4.24 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ระดับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ด้านการนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลีย่ 4.22 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยแยกย่อยแต่ละข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มาก
ทีส่ ุด คือ มีการอัพเดทข้อมูลสินค้าให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ มีค่าเฉลีย่ 4.28 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
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ระดับการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลีย่ 4.26 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยแยกย่อยแต่ละข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ ช่องทางการ
ชาระเงินหลากหลาย เช่น ชาระผ่ านการโอนเงิน ผ่ านบัต รเครดิต การเก็บเงินปลายทาง มี
ค่าเฉลีย่ 4.41อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์
ออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ด้านการรับรูป้ ั ญหามีค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมากที่สุด โดย
แยกย่อยแต่ละข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ ท่านมีความรูส้ กึ ต้องการเสือ้ ผ้าแบบใหม่ๆ มีค่าเฉลีย่
4.39 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์
ออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ด้านแสวงหาข้อมูล มีค่าเฉลีย่ 4.18 อยู่ในระดับมาก โดยแยก
ย่อยแต่ละข้อที่มคี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ ก่อนทีจ่ ะซือ้ เสือ้ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์ ท่านได้รบั ข้อมูลจาก
การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook , Instagram มีค่าเฉลีย่ 4.32 อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์
ออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ด้านการประเมินผลทางเลือก มีค่าเฉลีย่ 4.24 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีการเปรียบเทียบราคาของเสื้อผ้า
ออนไลน์แต่ละร้าน มีค่าเฉลีย่ 4.32 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์
ออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ด้านการตัดสินใจซือ้ มีค่าเฉลีย่ 4.22 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดย
แยกย่อยแต่ละข้อทีม่ คี ่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความน่ าเชื่อถือของร้านเสือ้ ผ้าออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย
4.27 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์
ออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ มีค่าเฉลีย่ 4.14 อยู่ในระดับมาก
โดยแยกย่อยแต่ละข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ ท่านพึงพอใจกับคุณภาพของเสือ้ ผ้าทีซ่ อ้ื ผ่านสื่อ
ออนไลน์ มีค่าเฉลีย่ 4.16 อยูใ่ นระดับมาก
การทดสอบสมมติฐ าน สมมติฐ านที่ 1 ผู้บ ริโ ภคที่ม ีล ัก ษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ของประชากร
จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยที่เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสือ้ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ของประชากรจังหวัดสงขลา แต่ระดับการศึกษา
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ของประชากรจังหวัด
สงขลาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 และสมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมทาง
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การตลาด ด้านบุคคล ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติ โควิด 19 ของประชากรจังหวัดสงขลา พบว่า
ปั จจัยทีม่ ผี ลประกอบด้วย ด้านกระบวนการ (B=.38) ด้านบุคคล (B=.20) ด้านผลิตภัณฑ์ (B=.12)
และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (B=.12) มีอานาจการพยากรณ์แม่นยาร้อยละ 75.00
อภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน
สื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติ โควิด 19 ของประชากรจังหวัดสงขลา สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
ส่งผลต่ อการตัดสินใจซื้อเสื้อ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์ ใ นช่วงวิกฤติโควิด 19 ของประชากรจังหวัด
สงขลาแตกต่างกัน จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ความแตกต่างระหว่า งเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
กับการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ของประชากรจังหวัดสงขลา ที่
แตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ เสื้อ ผ้า ผ่ า นสื่อ ออนไลน์ ใ นช่ ว งวิก ฤติโ ควิด 19 ของ
ประชากรจังหวัดสงขลา และความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษา กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ของประชากรจังหวัดสงขลา ที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ของประชากรจังหวัดสงขลา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของชิษณุพงษ์ สุกก่า (2563) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ของผูบ้ ริโภคใน อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่าปั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์ทม่ี ผี ลต่อสื่อที่ใช้ในการซื้อ สินค้าแตกต่างกัน ได้แก่ อายุระดับการศึกษา
อาชีพ ประสอบการณ์ทางาน และระดับรายได้ปัจจัย ด้านประชากรศาสตร์ท่มี ผี ลต่อความถี่ใน
การซื้อสินค้าแตกต่าง ได้แก่ เพศ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มผี ลต่อระดับราคาในการซื้อ
สินค้า ได้แ ก่ เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ ทางาน และรายได้ใ นส่ ว นของ
การศึกษาปั จจัยการตลาดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าทางสื่อออนไลน์
2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่อ งทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านการ
นาเสนอลัก ษณะทางกายภาพ ด้า นกระบวนการ ที่ส่ ง ผลต่ อ การตัดสินใจซื้อ เสื้อ ผ้า ผ่ านสื่อ
ออนไลน์ในช่วงวิกฤติ โควิด 19 ของประชากรจังหวัดสงขลา พบว่าปั จจัยที่มผี ลประกอบด้วย
ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ดังนี้
ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด คือ ช่องทางการชาระเงินหลากหลาย เช่น ชาระ
ผ่านการโอนเงิน ผ่านบัตรเครดิต การเก็บเงินปลายทาง สังซื
่ อ้ สินค้าได้สะดวก มีตดิ ต่อกับผูข้ าย
สินค้าได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชัยวัฒน์ พิทกั ษ์รกั ธรรม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
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ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ ของผูบ้ ริโภค พบว่า มีช่องทางการชาระ
เงินหลากหลาย สามารถติดต่อกับผูข้ ายหรือเจ้าของร้านได้
ด้านบุคคล อยู่ในระดับมาก คือ ผู้ขายมีมนุ ษยสัมพันธ์ และมีมารยาทดี มีการให้ขอ้ มูล
และให้คาแนะนาลูกค้าอย่างเหมาะสม ผูข้ ายมีความน่ าเชื่อถือ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของชุติ
มา คล้ายสังข์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ อสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูข้ ายหรือเจ้าของร้านน่ าเชื่อถือ ผูข้ ายอัธยาศัยดี และ
ผูข้ ายตอบคาถามและแก้ปัญหาได้ดี
ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก คือ เสือ้ ผ้าในสื่อออนไลน์มคี วามหลากหลาย เสือ้ ผ้าใน
สื่อออนไลน์ มคี วามทันสมัย เสื้อผ้าในสื่อ ออนไลน์ มเี อกลักษณ์ มีการออกแบบที่โดดเด่น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐกานต์ กองแก้ม (2559) ได้ศกึ ษาเรื่องพฤติกรรมการซือ้ สินค้าและ
บริการของผูใ้ ช้ Application Shopee ในประเทศไทย พบว่าผลิตภัณฑ์ทจ่ี าหน่ ายนัน้ มีผลิตภัณฑ์
ทีผ่ บู้ ริโภคเคยชินในการซือ้ อยู่เป็ นประจา ทาให้ผบู้ ริโภคเกิดความชินในการเลือกหาร้านค้าต่างๆ
ทีต่ นเองต้องการ และมีความหลากหลายตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค
ด้านการนาเสนอลัก ษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมากที่สุ ด คือ มีการอัพเดทข้อมูล
สินค้าให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ มีการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับรายละเอียดของสินค้าและราคา มีการแสดง
ตัวตนของผู้ขายที่ชดั เจน เช่น การที่ผู้ขายเป็ นผู้ถ่ายแบบสินค้าด้วยตัว เอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอาพล นววงศ์เสถียร (2557) ได้ศกึ ษาเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคใน
ร้านค้าออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีการอัพเดตข้อมูลสินค้าอย่างสม่า เสมอ มีการจัด
หมวดหมูส่ นิ ค้าทีง่ า่ ยต่อการเลือกซือ้
3. ปั จจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์ ในช่วงวิกฤติโควิด 19
ของประชากรจังหวัดสงขลา ได้แก่ ด้านการรับรูป้ ั ญหา ด้านแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินผล
ทางเลือก ด้านการตัดสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ ดังนี้
ด้านการรับรู้ปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีความรู้สกึ ต้องการเสื้อผ้าแบบ เสื้อผ้า
ออนไลน์เหมาะกับผู้ท่ไี ม่ชอบเดินทางออกจากบ้าน และเสื้อผ้าออนไลน์ราคาถูกกว่าเสื้อผ้าใน
ห้างสรรพสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2552) ที่กล่าวว่า ผู้บริโภค
ตระหนัก ถึงความต้อ งการและความจาเป็ นในสินค้า นักการตลาดกระตุ้นความต้อ งการด้าน
ผลิต ภัณ ฑ์ ราคา ช่อ งทางจัดจ าหน่ ายหรือ การส่ ง เสริมการตลาดเพื่อ ให้ผู้บ ริโ ภคเกิด ความ
ต้องการในสินค้า
ด้านแสวงหาข้อมูล อยู่ในระดับมาก คือ ก่อนที่จะซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ ท่านได้รบั
ข้อมูลจากการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook , Instagram ก่อนทีจ่ ะซือ้ เสือ้ ผ้าผ่าน
สื่อออนไลน์ ได้ร บั ข้อมูลจากผู้ท่เี คยมีประสบการณ์ ในการซื้อ และก่ อนที่จะซื้อเสื้อผ้าผ่ านสื่อ
ออนไลน์ ได้รบั ข้อมูล จากญาติพ่นี ้ อง เพื่อนหรือ บุคคลรอบข้าง ซึ่งสอดคล้อ งกับแนวคิดของ
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Kotler และ Keller (2012) ได้อธิบายกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของเรื่องการรับรูป้ ั ญหา (Problem
Recognition) เป็ นลาดับแรกในกระบวนการ การตัดสินใจซือ้ การทีผ่ ู้บริโภครับรู้ปัญหาหรือถูก
กระตุ้น ให้เ กิด ความต้ อ งการจะเป็ น สิ่ง กระตุ้น ภายในของผู้บ ริ โ ภคเกิด ความต้ อ งการ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2552) ได้กล่าวถึงกระบวนการหรือขัน้ ตอนการ
ตัดสินใจซือ้ (Buyer’ s Decision Process) เป็ นลาดับขัน้ ตอนในการตัดสินใจซือ้ ในกระบวนการ
รับรูป้ ั ญหา (Problem Recognition) เป็ นจุดเริม่ ต้นของกระบวนการซือ้ ซึง่ ผูบ้ ริโภคตระหนักถึง
ปั ญหาหรือความต้องการ ผูบ้ ริโภคมีความรูส้ กึ ถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะทีผ่ บู้ ริโภคเป็ นอยู่
จริงกับสภาวะทีเ่ ขาปรารถนา ความต้องการอาจถูกกระตุ้นโดยภายใน (Internal Stimuli) กระตุ้น
ความต้องการทีม่ อี ยูป่ กติ
ด้านการประเมินผลทางเลือก อยู่ใ นระดับมากที่สุ ด คือ มีการเปรียบเทียบราคาของ
เสื้อ ผ้า ออนไลน์ แ ต่ ล ะร้า น การส่ ง เสริม การตลาดของเสื้อ ผ้า ออนไลน์ แ ต่ ล ะร้า น และมีก าร
เปรียบเทียบสไตล์ของเสื้อผ้าออนไลน์แต่ละร้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิรวิ รรณ เสรีรตั น์
(2552) การประเมินทางเลือก (Evaluation Of Alternative) กล่าวว่าเป็ นการทีผ่ บู้ ริโภคใช้ขอ้ มูล
ข่าวสาร ที่ได้รบั นามาวิเคราะห์หาข้อดี ข้อเสียโดยจะประเมินตามลักษณะคุณสมบัตขิ องสินค้า
ราคาที่ เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และสอดคล้องแนวคิดของ Kotler และ Keller (2012)
กล่าวไว้การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternative) ผูบ้ ริโภคจะมีการกาหนดความต้องการ
ของตัวเองขึน้ มาเพื่อพิจารณาลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ นาข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาเปรียบเทียบ ข้อดี
ข้อเสียของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยความเชื่อถือและทัศนคติต่อตราสินค้าต่างๆ จะเข้ามาเกี่ยวข้อง
ก่อนตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ทต่ี รงกับความต้องการมากทีส่ ุด
ด้านการตัดสินใจซือ้ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความน่ าเชื่อถือของร้านเสื้อผ้าออนไลน์
การประชาสัมพันธ์รปู แบบเสือ้ ผ้าใหม่ๆอย่างสม่าเสมอ และมีผแู้ นะนาหรือผูท้ เ่ี คยซือ้ เสือ้ ผ้าผ่าน
สื่อออนไลน์มาแล้ว ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2550) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคว่าในการที่ผู้บริโภคจะซื้อสิ นค้าใดสินค้าหนึ่งนัน้ จะต้องมีกระบวนการ
ตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้น ไปจนถึงทัศนคติ หลังจากทีไ่ ด้ใช้สนิ ค้าแล้ว ซึง่ สามารถพิจารณาเป็ นขัน้ ตอนได้
ดังนี้ การมองเห็นปั ญหา การแสวงหา ภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การ
ตัดสินใจซือ้ ทัศนคติหลังการซือ้
ด้านพฤติกรรมภายหลังการซือ้ อยู่ในระดับมาก คือ พึงพอใจกับคุณภาพของเสื้อผ้าที่ซ้อื
ผ่านสื่อออนไลน์ จะแนะนาให้ผู้อ่นื ซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ตาม และจะเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อ
ออนไลน์เป็ นตัวเลือกแรกเสมอ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์, ปริญ ลักษิตานนท์
และศุภร เสรีรตั น์ (2552, หน้า 32-34) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-Purchase Behavior)
ว่ าเป็ นความรู้ส ึกพอใจหรือไม่พอใจหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความพอใจขึ้นอยู่กับ
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คุณสมบัตขิ องสินค้าตรงกับความต้องการจองผูบ้ ริโภคหรือไม่ ถ้าผูบ้ ริโภคพึงพอใจก็จะมีโอกาส
ทีจ่ ะซือ้ ซ้า ในทางตรงกันข้ามหากผูบ้ ริโภคไม่พอใจก็จะมีแนวโน้มทีจ่ ะไม่ซอ้ื ซ้าค่อนข้างสูง
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี้
1. ควรศึก ษาปั จจัยอื่นที่มผี ลต่อ การตัดสินใจซื้อ เพิม่ เติม เช่น ปั จจัยด้านตราสินค้า/
แบรนด์ ปั จจัยด้านความจงรักภักดี ตลอดจนการแนะนาบอกต่อ
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการที่มลี กั ษณะใกล้เคียงกัน เพื่อหา
จุดเด่น จุดด้อยของสินค้าแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน
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